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Az Európai Parlament megszavazata, hogy háromoldalú egyeztetés kezdődjön az 

ivóvízről szóló irányelvről. Itt az ideje, hogy az európai jogalkotás elismerje a 
vízhez való emberi jogot! 

  
(Brüsszel, október 24.) Tegnap az Európai Parlament egy nagyon csekély többséggel 
megszavazta Michel Dantin európai parlamenti képviselőnek az ivóvízről szóló irányelvre (DWD) 
vonatkozó jelentését. Ez az első alkalom, hogy az uniós jogszabályok figyelembe vesznek egy 
európai polgári kezdeményezést, ebben az esetben a Right2water-t (vízhez való emberi jogot). 
  
Az Európai Közszolgálatok Szakszervezeti Szövetsége (EPSU), a Right2water polgári 
kezdeményezés oszlopos tagja, üdvözli, hogy a képviselők többsége támogatta a vízhez való 
emberi jog a DWD-be való beiktatását, ezzel elismerve annak szükségességét, hogy a 
tagállamok univerzális hozzáférést biztosítsanak mindenki számára az Európai Unióban. Ez volt 
a kezdeményezés egyik legfontosabb igénye. Csalódottak vagyunk azonban, hogy az Európai 
Parlament jobboldalának többsége időt és erőfeszítéseket tett a civil társadalom igényeinek 
“felhigítására”. 
  
A szöveg végül kapott korlátozott (egyes szavazatok helyesbítésével 300 európai parlamenti 
képviselő alatti)  támogatása azt mutatja, hogy a jelentés jobban tükrözhette volna a civil 
társadalom igényeit. Sajnáljuk, hogy a Parlament többsége elutasította a minden állampolgár 
számára biztositandó minimális vízellátást és egy európai vízügyi megfigyelőközpont 
létrehozását. Ezek valóban haladáshoz és átláthatósághoz vezethettek volna. 
  
A pozitív lépések az intenzív civil társadalom mozgósításának köszönhetőek. A Parlament most 
támogatja a vízellátást a középületekben. Visszaszoritja a palackozott víz használatát. 
Rendelkezés szól a nyilvános szökőkutakról is, a közterületeken való vízhez való hozzáférést 
biztosítandó kültéri és beltéri berendezések létrehozásával és karbantartásával kapcsolatban. 
Jelentős eredmény, hogy a Parlament és a Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok javítsák a 
veszélyeztetett és marginalizált csoportok számára a vízhez való hozzáférést. 
  
Jan Willem Goudriaan, az EPSU főtitkára és a Right2water alelnöke kijelentette: "Nagy kár, 
hogy a Parlament egy kis többsége nem támogatta a Right2Water jobb elismerését és 
végrehajtását az uniós jogszabályokban. Továbbra is javasolni fogjuk, hogy a tagállamok 
támogassák a vízhez való emberi jogot, és követeljük a Right2Water EU-s jogszabályokban való 
végrehajtásának előrehaladását ". 
  
Arra számítunk, hogy a tagállamok javaslatokat terjesztenek elő a Right2Water-rel kapcsolatban 
a háromoldalú egyeztetés során. Az Európai Unióban több mint 1,8 millió polgár szeretné látni 
ezt. 
 
For more information Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 0032 (0) 474626633  
 
EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC and comprises 
8 million public service workers from over 260 trade unions; EPSU organises workers in the energy, water and waste 
sectors, health and social services and local, regional and central government, in all European countries including the 
EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the recognized regional organization of Public Services International (PSI). For 
more information please go to: www.epsu.org 

mailto:epsu@epsu.org
http://www.epsu.org/
mailto:psanchez@epsu.org
http://www.epsu.org/

